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АНОТАЦИЯ
Дисциплината дава знания за един от разделите на икономическата теория, този който
изучава поведението на икономиката като цяло – макроикономиката. Тъй като в БСУ изучаването
на макроикономика предшества изучаването на микроикономика, затова в структурно отношение
дисциплината обхваща, освен същността на макроикономическата проблематика и определен
брой теми, които въвеждат студентите в основните понятия на икономическата теория.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как функционира
икономиката като цяло. По-конкретно, студентите трябва:
1. Да разберат същността на основните макроикономически проблеми;
2. Да познават методиката на формиране на основните измерители на продукта и
доходите, както и на другите макроикономически агрегати;
3. Да познават механизма на функциониране на основните типове пазари (продуктови,
финансови, и на факторите на производството) и как стопанските сектори си взаимодействат;
4. Да знаят за целите, механизмите, инструментариума и последиците на основните
типове макроикономическите политики – бюджетната, паричната и политиките стимулиращи
предлагането;
5.

Да

познават

същността

на

основните

макроикономически

направления

в

икономическата теория – кейнсианството, монетаризма, новата класическа теория и др.

ПРЕДПОСТАВКИ
Дисциплината е въвеждаща в икономическата теория, затова няма изисквания за
предварително слушане на други икономически дисциплини.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Икономическата теория като наука.
Предмет на икономическата теория. Макроикономика и микроикономика. Нормативна и позитивна
икономическа теория.
Методология на икономическото познание. Особености на познавателния процес. Вероятни грешки
в икономическия анализ.
Основни направления в съвременната икономическа теория.
Тема 2. Основни понятия в икономическата теория.
Производственият процес и неговите фактори. Икономическият проблем за оскъдността.
Производствените възможности на икономиката. Законът за нарастване на алтернативните
разходи.
Икономически растеж - същност, фактори, типове. Граници на растежа.
Основни въпроси на всяка икономика. Типове икономически системи – традиционна, командна,
пазарна и смесена. Причини за вмешателството на държавата в пазарно-ориентираните
икономики. Поведение и икономически функции на държавата.
Тема 3. Пазарът - основни понятия, характеристики и механизми.
Същност и основни характеристики на пазара.
Търсене, крива на търсенето, фактори, определящи търсенето.
Предлагане, крива на предлагането, фактори, определящи предлагането.
Пазарно равновесие. Механизъм за постигане на пазарно равновесие. Излишък и дефицит.
Равновесна цена. Пазарни шокове. Механизъм на движение от едно пазарно равновесие към
друго.
Системата на цените и разпределението на ресурсите и благата.
Пазарът, ценовите ограничения и данъците. Последици. Черен пазар. Разпределение на данъка
между купувача и продавача.
Пазарната еластичност и нейните измерители. Фактори, определящи еластичността.
Тема 4. Основи на макроикономиката.
Основни макроикономически въпроси. Макроикономически проблеми, цели и инструменти на
макроикономическата политика. Стопански сектори. Кръговото движение на разходи и доходи в
икономиката. Видове пазари.
Фундаментални концепции на макроикономикса: високо равнище и темпове на съвкупното
производство, високо равнище на заетост и ниско равнище на безработица, стабилност на цените
в условията на свободен пазар, равновесие между експорта и импорта, стабилност на валутния
курс. Инструменти на стопанската политика, които могат да бъдат използвани за осъществяване на
тези цели.
Тема 5. Измерители на макроикономическата активност.
Национален продукт и неговите измерители - брутен национален и брутен вътрешен продукт, чист
национален продукт. Номинални и реални измерители. Какво включва и какво не включва БВП. Как
се избягва повторното броене. Методи за измерване на националния продукт. Националният
продукт и благосъстоянието.
Макроикономически измерители на доходите. Национален доход, лични доходи и разполагаем
доход.
Тема 6 Класическият макроикономически модел.
Основни принципи. Законът на Сей. Кризата 1929/33 год. Основни възражения на Кейнс срещу
класическия модел.
Тема 7. Основи на кейнсианската икономическа теория.
Основни понятия. Компоненти на съвкупните разходи.
Потребление, склонност към потребление, функция на потреблението, фактори, определящи
потреблението. Концепциите за перманентния доход и за жизнения цикъл.
Инвестиционни разходи – видове, определящи ги фактори, функция на инвестиционното търсене.
Държавните покупки и данъците. Държавен бюджет.
Чист експорт.
Съвкупните разходи и равновесното равнище на дохода.
Съвкупен пазар. Моделът на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Равновесие на
съвкупния пазар.
Тема 8. Проблеми на макроикономиката.
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Икономически цикъл. Фактори, които обуславят стопанските цикли. Историческа ретроспекция на
цикличното движение на икономическото развитие. Фази на цикъла. Последици. Предвиждане на
цикъла. Конюнктурни индикатори и барометри. Алтернативни подходи към стопанския цикъл –
класически и кейнсиянски. Ролята на антицикличната политика.
Инфлация. Същност и измерители. Индекси на цените. Потребителска кошница. Причини за
инфлацията.
Видове инфлация. Последици от инфлацията. Инфлационно бреме: как то се измерва и как се
разпределя между различните категории от населението. Варианти на антиинфлационна
стопанска политика. Предвидена и непредвидена инфлация.
Заетост и безработица. Измерители на безработицата. Мобилност на трудоспособното население.
Форми на съществуване на безработицата.
Алтернативни възгледи относно причините на безработицата. Зависимост между безработица и
инфлация. Кривата на Филипс - графична интерпретация и модификацията и в кратки и дълги
периоди от време.
Тема 9. Обща характеристика на кейнсианския мароикономически модел.
Мултипликационни ефекти. Мултипликатор на разходите и данъчен мултипликатор.
Тема 10. Бюджетна (фискална) политика.
Определение и принципи върху които се изгражда. Бюджетната политика като инструмент за
управление на агрегатното търсене и предлагане. Данъчно бреме. Изтласкващия ефект на
бюджетната политика. Кривата на Лафер - графична интерпретация. Стимулиращия и потискащ
ефект на данъчната ставка.
Инструменти на бюджетната политика. Видове бюджетни политики.
Автоматични стабилизатори.
Трудности с приложението на фискалната политика.
Тема 11. Пари и банкова система.
Същност, характеристики и функции на парите. Измерители на количеството на парите. Паричните
агрегати на БНБ. Квазипари.
Банкова система. Банките и предлагането на пари. Депозитна мултипликация. Мултипликатор на
депозитната експанзия и паричен мултипликатор. Парична база.
Централна банка и търговски банки. Функции на Централната банка. Банкови резерви.
Инструменти за контрол на паричното предлагане. Централната банка в условията на паричен
съвет.
Модел на паричното предлагане. Паричен мултипликатор.
Търсене на пари - фактори. Паричен пазар и въздействието му върху общото състояние на
икономиката.
Тема 12. Парична (монетарна) политика.
Инструменти на монетарната политика. Природата на лихвения процент. Факторите, които
обуславят неговото движение. Монетарен предавателен механизъм. Ролята на централната банка
при осъществяване на управлението на паричното обръщение. Видове парична политика –
механизъм.
Количествена теория за парите.
Проблеми в приложението на паричната политика.
Тема 13. Взаимодействието между монетарна и фискална политика.
Канали, форми и резултати. Държавен дълг, бюджетен дефицит, паричен пазар, свързващите
звена на паричния пазар, "избутващия ефект". Способи на финансиране на дефицита.
Монетизация на дефицита.
Защо монетарната и фискалната политика не са абсолютно обособени. Нюансите в класическата и
кейнсиянската интерпретация на монетарна и фискалната политика и примирението на двата
подхода в практиката.
Общо макроикономическо равновесие. Моделът IS-LM
Тема 14. Алтернативни виждания за стабилизационните политики.
Кейнсиянски и монетаристки възгледи за фискалната и монетарната политика. Различието между
двете школи по въпроса за ролята на парите. Различието в подхода към разменното уравнение.
Различието по отношение ефективността на фискалната и монетарната политика.
Различие във възгледите им за паричната политика.
Различия във възгледите им за бюджетната политика. Изтласкващ ефект.
Поведение на монетаристите и кейнсианците в законодателните органи на страните.
Новата класическа теория. Хипотезата за рационалните очаквания.
Теорията на предлагането.
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ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
Планирани са присъствени лекции и семинари, електронно обучение в Moodle среда, презентации,
видеоматериали, практически казуси, задачи, тестове

КУРСОВА ЗАДАЧА
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват
през семестъра. Защитата се провежда в края на семестъра.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Работа на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава от
полагането на два теста - единият в средата, а другият - в края на семестъра. При формирането на
тази оценка се има предвид и резултатите от разработената курсова задача.
Семестриалният изпит е изпитен тест. Освобождаване от него се допуска с много добра и отлична
оценка получена от двата теста и защитата на курсова задача.
При формирането на крайната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има предвид и
текущата оценка.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
то
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1. Икономическата теория като наука.
Предмет на икономическата теория. Макроикономика и микроикономика. Нормативна и позитивна
икономическа теория.
Методология на икономическото познание. Особености на познавателния процес. Вероятни грешки
в икономическия анализ.
Основни направления в съвременната икономическа теория.
2. Основни понятия в икономическата теория.
Производственият процес и неговите фактори. Икономическият проблем за оскъдността.
Производствените възможности на икономиката. Законът за нарастване на алтернативните
разходи.
Икономически растеж - същност, фактори, типове. Граници на растежа.
Основни въпроси на всяка икономика. Типове икономически системи – традиционна, командна,
пазарна и смесена. Причини за вмешателството на държавата в пазарно-ориентираните
икономики. Поведение и икономически функции на държавата.
3. Пазарът - основни понятия, характеристики и механизми.
Същност и основни характеристики на пазара.
Търсене, крива на търсенето, фактори, определящи търсенето.
Предлагане, крива на предлагането, фактори, определящи предлагането.
Пазарно равновесие. Механизъм за постигане на пазарно равновесие. Излишък и дефицит.
Равновесна цена. Пазарни шокове. Механизъм на движение от едно пазарно равновесие към
друго.
Системата на цените и разпределението на ресурсите и благата.
Пазарът, ценовите ограничения и данъците. Последици. Черен пазар. Разпределение на данъка
между купувача и продавача.
Пазарната еластичност и нейните измерители. Фактори, определящи еластичността.
4. Основи на макроикономиката.
Основни макроикономически въпроси. Макроикономически проблеми, цели и инструменти на
макроикономическата политика. Стопански сектори. Кръговото движение на разходи и доходи в
икономиката. Видове пазари.
Фундаментални концепции на макроикономикса: високо равнище и темпове на съвкупното
производство, високо равнище на заетост и ниско равнище на безработица, стабилност на цените
в условията на свободен пазар, равновесие между експорта и импорта, стабилност на валутния
курс. Инструменти на стопанската политика, които могат да бъдат използвани за осъществяване на
тези цели.
5. Измерители на макроикономическата активност.
Национален продукт и неговите измерители - брутен национален и брутен вътрешен продукт, чист
национален продукт. Номинални и реални измерители. Какво включва и какво не включва БВП. Как
се избягва повторното броене. Методи за измерване на националния продукт. Националният
продукт и благосъстоянието.
Макроикономически измерители на доходите. Национален доход, лични доходи и разполагаем
доход.
6 Класическият макроикономически модел.
Основни принципи. Законът на Сей. Кризата 1929/33 год. Основни възражения на Кейнс срещу
класическия модел.
7. Основи на кейнсианската икономическа теория.
Основни понятия. Компоненти на съвкупните разходи.
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Потребление, склонност към потребление, функция на потреблението, фактори, определящи
потреблението. Концепциите за перманентния доход и за жизнения цикъл.
Инвестиционни разходи – видове, определящи ги фактори, функция на инвестиционното търсене.
Държавните покупки и данъците. Държавен бюджет.
Чист експорт.
Съвкупните разходи и равновесното равнище на дохода.
Съвкупен пазар. Моделът на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Равновесие на
съвкупния пазар.
8. Проблеми на макроикономиката.
Икономически цикъл. Фактори, които обуславят стопанските цикли. Историческа ретроспекция на
цикличното движение на икономическото развитие. Фази на цикъла. Последици. Предвиждане на
цикъла. Конюнктурни индикатори и барометри. Алтернативни подходи към стопанския цикъл –
класически и кейнсиянски. Ролята на антицикличната политика.
Инфлация. Същност и измерители. Индекси на цените. Потребителска кошница. Причини за
инфлацията.
Видове инфлация. Последици от инфлацията. Инфлационно бреме: как то се измерва и как се
разпределя между различните категории от населението. Варианти на антиинфлационна
стопанска политика. Предвидена и непредвидена инфлация.
Заетост и безработица. Измерители на безработицата. Мобилност на трудоспособното население.
Форми на съществуване на безработицата.
Алтернативни възгледи относно причините на безработицата. Зависимост между безработица и
инфлация. Кривата на Филипс - графична интерпретация и модификацията и в кратки и дълги
периоди от време.
9. Обща характеристика на кейнсианския мароикономически модел.
Мултипликационни ефекти. Мултипликатор на разходите и данъчен мултипликатор.
10. Бюджетна (фискална) политика.
Определение и принципи върху които се изгражда. Бюджетната политика като инструмент за
управление на агрегатното търсене и предлагане. Данъчно бреме. Изтласкващия ефект на
бюджетната политика. Кривата на Лафер - графична интерпретация. Стимулиращия и потискащ
ефект на данъчната ставка.
Инструменти на бюджетната политика. Видове бюджетни политики.
Автоматични стабилизатори.
Трудности с приложението на фискалната политика.
11. Пари и банкова система.
Същност, характеристики и функции на парите. Измерители на количеството на парите. Паричните
агрегати на БНБ. Квазипари.
Банкова система. Банките и предлагането на пари. Депозитна мултипликация. Мултипликатор на
депозитната експанзия и паричен мултипликатор. Парична база.
Централна банка и търговски банки. Функции на Централната банка. Банкови резерви.
Инструменти за контрол на паричното предлагане. Централната банка в условията на паричен
съвет.
Модел на паричното предлагане. Паричен мултипликатор.
Търсене на пари - фактори. Паричен пазар и въздействието му върху общото състояние на
икономиката.
12. Парична (монетарна) политика.
Инструменти на монетарната политика. Природата на лихвения процент. Факторите, които
обуславят неговото движение. Монетарен предавателен механизъм. Ролята на централната банка
при осъществяване на управлението на паричното обръщение. Видове парична политика –
механизъм.
Количествена теория за парите.
Проблеми в приложението на паричната политика.
13. Взаимодействието между монетарна и фискална политика.
Канали, форми и резултати. Държавен дълг, бюджетен дефицит, паричен пазар, свързващите
звена на паричния пазар, "избутващия ефект". Способи на финансиране на дефицита.
Монетизация на дефицита.
Защо монетарната и фискалната политика не са абсолютно обособени. Нюансите в класическата и
кейнсиянската интерпретация на монетарна и фискалната политика и примирението на двата
подхода в практиката.
Общо макроикономическо равновесие. Моделът IS-LM
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14. Алтернативни виждания за стабилизационните политики.
Кейнсиянски и монетаристки възгледи за фискалната и монетарната политика. Различието между
двете школи по въпроса за ролята на парите. Различието в подхода към разменното уравнение.
Различието по отношение ефективността на фискалната и монетарната политика.
Различие във възгледите им за паричната политика.
Различия във възгледите им за бюджетната политика. Изтласкващ ефект.
Поведение на монетаристите и кейнсианците в законодателните органи на страните.
Новата класическа теория. Хипотезата за рационалните очаквания.
Теорията на предлагането.
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